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HAKKIMIZDA

Firmamız, Düzlem Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti,

Our company Düzlem Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti,

toz, granül ve sıvı malzemeler kullanarak üretim yapan

works in dosing, weighing, material handling, conveying

fabrikalardaki dozajlama, tartım, malzeme transferi

and process automation systems as turn key basis. It

ve proses otomasyonu konularında anahtar teslim

is founded in 2002 for serving stocking and discharging

hizmetler vermektedir. 2002 yılında kurulan firmamız

systems, then it became as total material handling

önceleri sadece stoklama ve boşaltma sistemleri imalatı

system provider as a result of demands in industry.

ile uğraşmış, daha sonra diğer endüstriyel ihtiyaçlar

In this scope, we supply turn key solutions to industry

konusunda da çalışmalarını sürdürmüştür.

by serving engineering, manufacturing, installation and

Bu kapsamda firmamız projelendirme, imalat ve

commissioning works. Düzlem produce the batching

montaj hizmetlerinin tamamını üstlenerek sanayimizin

formulation systems and dosing equipments in it’s own

ihtiyaç duyduğu anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

facility and coorparate with some European companies

İmalat prosesinde miksere kadar olan formülasyon

in mixer suppy. So Düzlem is a solution provider from

hazırlama ve dozajlama sistemlerini kendi bünyesindeki

the raw material intake to the end of product line.

imalatları ile gerçekleştiren Düzlem, üretim hattının

It became our main philosophy to be a custom

devamı olan mikser konusunda yurtdışı partner firmaları

orientated

ile işbirliği içinde çözüm sunmaktadır. Böylelikle üretim

manufacturing processes and after sales service

company

with

all

effort

in

designing,

hattında malzeme girişinden mamül sevkine kadar tüm

organization. Also on time delivery and following

hat olarak anahtar teslimi anlayışla hizmet vermektedir.

innovations in our industry and most recent production

Projelendirme ve üretim aşamalarında her zaman

capabilities are also our main principals, which adopted

teknolojik kurallara uygun imalat yapmak, yenilikleri

by all DÜZLEM family. So we are in conscious we have

takip

to work more and more to provide our growth in same

ederek

onlara

ayak

uydurmak,

zamanında

teslim şartımızı koşulsuz yerine getirmek ve müşteri

acceleration in future years by these principals.

memnuniyetini en üst düzeyde tutmak temel felsefemiz

We would like to be appreciated to all our customers

haline gelmiş ve bu anlayışımız tüm çalışan kadromuz

and collegues in this situation of our company and we

tarafından benimsenmiştir. Bu prensipli çalışma ile

wish to be together in long term period…

yakaladığımız büyümeyi önümüzdeki yıllarda daha da
artan bir şekilde sağlamak için daha çok çalışmamız
gereğinin bilincindeyiz.
Firmamızın geldiği bu noktada bizden desteğini
esirgemeyen tüm müşterilerimize ve tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür eder, birlikteliğimizin uzun
yıllar boyunca sürmesini dileriz.
Yalın Akın
Düzlem
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HİZMETLERİMİZ

Montaj

Assembly

Sistemlerin ve ekipmanların doğru ve hızlı bir şekilde

Fast and correct installation of individual machines to

kurulumu tecrübe gerektiren ve dikkatli yapılması gereken

form an effective system requires expert knowledge

bir iştir. Montaj ekibimiz sizler için en iyi şekilde koordine

and careful execution. Our assembly team supervises

olarak bu hizmeti vermekte ve sistemi çalışmaya hazır

and coordinates the complex monitoring functions and

hale getirmektedir.

installation work for you.

Devreye Alma

Commissioning

Montajın tamamlanmasının ardından ekiplerimiz yerinde

Our specialists carry out the commissioning of the plant

çalıştırma işlemine başlamaktadırlar. Mekanik ve elektrik

in various stages. After mechanical and electrical tests

testlerin tamamlanmasından sonra malzemesiz otomasyon

have been carried out, the systems are run without

denemesi yapılmaktadır. Daha sonraki aşamada malzemeli

product and the controller is tested. Then the start-up

birebir üretim denemesi yapılmakta ve sistemin tüm

with product takes place. Optimisation of the system

ayarları en verimli çalışacağı şekle getirilmektedir.

continues even after initiation of the production process.

Eğitim

Training

Devreye alma işleminden sonra sistemi kullanacak olan

Operators are trained to operate the system correctly

fabrika personeline eğitim verilmektedir. Verilen eğitim

during

sistemi kullanmaya yönelik olduğu kadar arıza önleyici

maintenance and upkeep of the system as well as

bakımı da içermektedir.

accident prevention.

Servis ve Bakım

Service and maintenance

Sistemin kullanımı sırasında karşılaşılabilecek her türlü

Provision of efficient advisory service and consulting, if

arıza durumunda veya arıza önleyici periyodik bakım

problems occur, is a high priority at Düzlem.

or

after

commissioning.

Training

includes

hizmetlerinde uzman personelimiz her an hizmetinizdedir.
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PVC DRY BLEND ÜRETİMİ

PVC dry blend üretim tesisleri firmamızın en çok uygulama yaptığı

Production of PVC based plastic granules is the most common

ve tecrübeli olduğu konulardan biridir. Boru, kablo, hortum üretimi

application for our company in last years. These powders and

gibi bir çok sektördeki imalatlarda bu tesislerde üretilen toz ve

granules are used in wide range of production like pipes, cable,

granül malzemeler kullanılamaktadır.

hoses etc.

Dry blend üretim hattında kullanılan ana hammadde PVC olmakla

Raw materials which are used to produce granule are main PVC

birlikte, değişik tane boyutundaki ve özellikteki klasit (CaCO3),

in different specifications, CaCO3 in several particule sizes, low

kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri arttırıcı küçük miktardaki

added additives for improving chemical, pyscical and mechanical

katkılar ve DOP, DIDP, DINP, soya yağı vb… sıvı malzemelerd de

strenght and liquid oils like DOP, DIDP, DINP, soybean oil etc…

kullanılan hammaddelerin başında gelir.

Düzlem material handling systems provide reliable and high

Düzlem dry blend üretim sistemleri tüm bu hammaddelerin

quality solutions for all of these materials in dosing, conveying

dozajlanması, taşınması ve harmanlanması konularında uygun

and batching.

ve yüksek kaliteli çözümler sunar.
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AVANTAJLAR:

ADVANTAGES:

n

Kalite

n

Quality

n

Hızlı üretim

n

Fast Production

n

Tekrarlanabilir

n

Repeatability
Accuracy

n

Esnek üretim

n

Flexible production

n

Temiz ortam

n

Clean Plants

n

İzlenebilirlik

n

Monitoring

n

Az sayıda personel

n

Minimum Personel

hassasiyet

kullanımı
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PVC DRY BLEND ÜRETİMİ

PVC’nin Sistemde kullanılması

Handling and Storage of PVC

PVC fabrikalara genellikle bigbag ile gelmekte, maalesef

PVC is generally supplied in bigbags, it is not possible to

silobas

gelememektedir.

have it by silo trucks as filler material. The silo system,

Fabrikanın dışına kurulan silolar depo alanında bulunan

kamyonlarla

dökme

olarak

which will be installed outside of the factory, can be filled

bigbag boşaltma ekipmanları kullanılarak seyrek faz

from the bigbag discharge station with blower or dense

üfleme veya yoğun faz taşıma sistemleri kullanılarak

phase transporter. Or it is possible to feed the powder

doldurulur. Ya da PVC’yi depolamadan direct olarak bigbag

directly to the vacuum receiver, which will be located

içerisinden mikserin üzerinde bulunan vakum siklonuna

on the mixer. Sometimes factories have especially PVC

tartılı olarak almak da mümkündür. Fabrikalar bazen PVC

with 25 kg sacks, so it is also available to connect this

‘yi 25 kg torbalarla da alabilmektedir. Bunlar için de vakum

vacuum system to a bag dumper. Although in case of

emme sistemi torba atma istasyonlarına bağlanarak

you have a silo, it will be more flexible to have a second

kullanılabilir. Silo kullanıldığı durumlarda, sisteme esneklik

bigbag discharge station to add several kinds of PVC to

kazandırmak amacıyla silonun boşalması beklenmeden

the system without waiting to emptying the silos. PVC

diğer çeşit bir PVC’den ara üretim yapmak için ilave bir

silos are equipped with jet puls filters and level switches

bigbag boşaltma istasyonu da kullanılır. PVC siloları uygun

to obtain high efficient filling process.

şekilde dolumunun gerçekleşebilmesi için filter, seviye
sensörü ve basınç emniyet valfi üzerinde takılı olarak
teslim edilmektedir.
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Diğer komponentlerin beslenmesi

Feeding of other Components

Diğer önemli grup komponentler ise dolgu (kalsit), stabilizatör

Other important group of components is fillers, generally calcium

ve modifiye edicilerdir. Bunlara kısaca komponentler denir.

carbonate, stabilisers and modifiers. These are called medium

Bu malzemeler sisteme kullanım miktarına gore bigbag veya

components. These powders can be added to systems both with

torbalarla dahil edilebilir. Modifiye ediciler ve stabilizatörler

bigbags and sacks. Modifiers and stabilisers are pre weighed in

formüldeki miktarlarına gore ayrı hassas bir tartım bunkerinde

accordance with the formulation in a separate special weighing

önceden tartılarak sisteme verilir. Bütün malzemelerin tartımı

hopper. After finishing of all weighing process vacuum receiver

tamamlandıktan sonra ayrı bir boru hattıyla vakum siklonuna

can convey all the powders in.

gönderilirler.

Dolgu malzemesi olan kalsitin beslenmesi, harman içinde
kullanılacak miktara ve kalsit bunkerinin yerleşmine gore
değişiklik gösterir. Direkt olarak vakum siklonunda tartılabileceği
gibi, besleme helezonları yardımıyla ön tartım bunkerinde de
tartılabilir. TiO2 de aynı şekilde iki tipte de tartılabilir. Asıl olarak
ön tartım bunkeri metodunda daha hassas olarak dozajlama
yapılırken yatırım maliyeti olarak daha fazla tutmaktadır. Düzlem
projeye bağlı olarak uygun bütçeli, yüksek kapasiteli ve verimli
optimum sistemi tasarlar.

Feeding of filler material CaCo3, depends on according to the
amount in the batch and location of bunker. It is possible to weigh
directly in the vacuum receiver or also possible to weigh as a
preweigh scale fed by screw feeders. Also titanium dioxide (TiO2)
is the same. Of course preweigh system is more accurate in
set values but it has more cost… Düzlem can offer the optimum
solution according to budget, capacity and efficiency.
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PVC DRY BLEND ÜRETİMİ

Katkıların beslenmesi
Sistemde küçük miktardaki katkılar için besleme hoperleri
bulunmaktadır. Operator kapağı açar, torbadaki malzemeyi boşaltır,
bu sırada havalandırma sistemine bağlı olan filte çalışarak oluşan
tozu emer. Hoperlerin üst kısmında bulunan filtreler basınçlı hava
ile otomatik olarak kendisini temizlemektedir.

Feeding of Additives
For small quantity additives, small feeding hoppers are provided.
Operator opens the cover, empty the sack filled with powder,
aspiration starts automatically to prevent dust from escaping
while it’s being emptied. The filters mounted on the top of the
hoppers are cleaned automatically by means of compressed air
pulses.
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Katkıların beslenmesinde en önemli konu hassasiyettir. Tüm
malzemeler set değerlerine en yakın miktarda dozajlanmaktadır.
Bu yüksek hassasiyet değerlerinin sağlanabilmesi için tüm
besleme helezonları frekans konvertörleriyle donatılmıştır ve en
düşük devirde çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır.

Weighing accuracy is a very important issue for the feeding of
additives. They are weighed precisely to the nearest set point
value. To achive this high accurate feeding values all screw
feeders are equipped with frequency inverters which able to run
in minimum rpm.
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PVC DRY BLEND ÜRETİMİ

Mikserin beslenmesi
Bu işlemde PVC tozu miksere genellikle tartılı siklon yardımıya
alınır. Bazı uygulamalarda, eğer binada yeteri kadar yükseklik
varsa veya kule tarzında bir binada çalışılıyorsa, tüm malzemelerin
yerçekimiyle helezonlarla yukarıdan aşağıya doğru beslenmesi
mümkün olabilir. PVC ve dolgu malzemeleri taşıma hattıyla
dozajlanırken ve siklonda tartılırken, diğer katkı ve malzemeler
ön tartım bunkerinde hassas bir şekilde tartılır. Bu method hem
tartım hassasiyetini arttırıken, digger yandan alçak tavanlı binalar
için esnek bir üertim alternatifi oluşturmaktadır.

Feeding of Mixers
In this process, generally PVC powder fed to the mixers by
means of a vacuum receiver scale. In some applications, if there
is enough height on the building or floor tower type building, it
is also possible to feed all materials by gravity discharge using
screw feeders. While PVC and filler materials are dosed into the
conveying line and are weighed precisely in the conveying scale,
other components have their own scales in which product batch
can be pre weighed. This method provides weighing accuracy
while at the same time achieving flexibility in the delivery of raw
materials coupled with low height buildings.
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Mikro Bileşenlerin Dozajlanması

Micro Ingredients feeding

Sisteme çok az miktarda giren malzemeler için otomatik

The automation of micro ingredients is usually not economical

dozajlama

maliyetinin

solution for investment. But these micro ingredients are so im-

artmasına sebep olmaktadır. Buna karşın, bu malzemelerin etkisi

sistemi

yapmak

genellikle

yatırım

portant for the formulation and use very often, almost every pro-

hem çok önemli olmakta hem de çok sık kullanılmaktadırlar. Bu

cess. The best solution for these kind of materials, to prewiegh

tarz malzemeler için en iyi çözüm, bunları el kantarında bir PVC

them and put into a PVC based small sack. Then by means of

torba içinde hazırlamaktır. Bu torbalar peşpeşe bir bantlı konveyör

a small belt conveyor it’s possible to drop it into the hot mixer

üzerine dizilir ve her harmanda konveyör bir adet torbayı mikserin

directly. For to be sure and to confirm this drop, there are several

içine atar. Tabiki ptpmasyonda kullanılan çeşitli sensörlerle

preventations on the sensor systems.

torbanın atıldığından emin olunmaktadır.
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PVC DRY BLEND ÜRETİMİ

Sıvıların Eklenmesi
DOP, DODP, soya yağı, epoxy yağ ve paraffin tarsi sıvı malzemeler
varillerle, IBC konteynerlerle veya tankerle alınmaktadır. Bunlardan
bazıları ısıtma işlemi için bir ara tanka ihtiyaç duyarlar. Bu
malzemeler reçetedeki miktarlarına gore bir sıvı tartım ünitesinden
tartılıp hazırlanan formül direct olarak sıcak miksere gönderilir.
Sonuçta tüm harman bir siklonda toplanır ve öncelikle sıcak
mikserde karıştırılıp pişirilir. Bu pişirme PVC ile diğer bileşenlerin
bağ oluşturarak “kuru karışım” (dry blend) denilen yeni bir
malzeme karışımı oluştırmasını sağlar. Sonra bu karışım soğuk
mikserde soğutulur ve hazır olan harman bir hopere ya da mobil
konteynere boşaltışır. İdeal olan burada 12-16 saat arasında
bekletildikten sonra kullanılmasıdır.

Addition of Liquids
Liquid materials like DOP, DODP, soya oil, epoxy oil and other
parafins are delivered in drums, IBCs or tankers. Some of them
need a buffer tank to be heated. Then all of these are scaled in
preweighed method and to be sent directly in to mixer.
The entire batch, collecting in the vacuum receiver, is mixed in
the hot mixer firstly. It provides components make bonds with
PVC powder and they became a new material called “dry blend”.
Then the product is cooled in the cooling mixer and finished
batch is then emptied to a hopper or mobile container etc… It
is better to store dry blend in somewhere at least 12-16 hours.
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Otomasyon

Automation

Tüm bunlara ek olarak, reçete bazlı otomasyon sistemi herhangi

In addition to all these, to have automation system is very

bir arıza veya aksaklık durumunda anlaşılması kolay ve hızlı

easy and fast realizing advantages in case of faults, alarms

tepkiler vererek operatörün müdahale zamanını minimum indirir.

and failures. So the operator can react to situation very early.

Ayrıca, reçete yükleme sayfaları son derece kolay kullanımlı

In the other hand, recipe-loading pages are written very user

ve anlaşılır şekilde yazılmaktadır. Buradaki amaç, operatörün

friendly and easy communicate. We aim operator can go on

münümum zaman kaybıyla üretime en az ara verecek şekilde

manufacturing with minimum break and short operational delays.

çalışabilmesini ve üretimin arttırılmasının sağlanmasıdır.
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COMPOUND ÜRETİMİ

Düzlem’in en tecrübeli
olduğu konulardan
biri de continue
dozajlama sistemleridir.
Plastic sektöründe bu
sistemlerin en çok
kullanıldığı uygulama
Compound üretimidir.
Dozajlama, pnömatik
transport ve azalan
ağırlık besleme sistemi
gibi konular firmamız
için bu sistemde ideal
bir uygulama alanıdır.

Duzlem has many
years of experience
in continue dosing
systems. In plastics
industry compounding
systems is an ideal
application for range
of Duzlem material
handling systems like
dosing, Pneumatic
conveying and loss in
weight feeders.

Tüm bu ekipman ve sistemler mekanik ve elektronik yapılarıyla

Our company is able to establish all these equipment including

birlikte compound extruderinin giriş ağzına kadar olan kısım için

their control until the inlet spout compound extruder. Granule

tasarlanmakta ve imal edilmektedir. LDPE, HDPE,PP granüller

polymers as LDPE, HDPE, PP and some minor ingredient additives

ve diğer katkı malzemelerinin taşınması ve dozajlanması bu

are both conveying and dosing into production machine. Also in

sistemle yapılmaktadır. Bazı uygulamalarda elyaf ve basalt tozları

some applications we conveyed and dosed fiberglass and basalt

da yeni bir malzeme olarak kullanılmaktadır.

particle as a new trend of compound production.
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Compound
ağırlık

ekstrüzyon

besleyicilerdir.

sistemlerinde
Uygulamalarda

ana

ekipman

beslenecek

azalan

malzeme

çeşidi kadar besleyici olmalıdır. Her malzeme kendi tüketim
miktarı set edilerek belli kg/saat değerinde hassas bir şekilde
kesintisiz olarak ekstrudere iletilmektedir. Buradaki diğer önemli
bir ekipman vakum siklonlarıdır. Azalan ağırlık besleyicilerin sabit
debili çalışma sisteminde kesintisiz çalışmayı sağlayabilmek için
vakum siklonları ve blower kullanılmaktadır.

In compound extrusion systems, main dosing units are loss in
weight feeders. There has to be pieces of feeders same with
the quantity of used raw material. Each material has to be fed
into the extruder in exact kg/h feed rate to obtain precise end
product. Other important equipment for compounding systems is
a vacuum receiver. Due to have fixed constant material flow into
the loss in weight refill cycle, vacuum receivers equipped with
roots pump blower unit are trusted partners to work with...
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